
CIRCUITOS PELO MUNDO | ÁSIA ORIENTAL | SINGAPURA                                                      
 

 

 
 

ROTEIRO COM GUIA LOCAL FALANDO ESPANHOL 
 
 
Dia 1 – SINGAPURA 
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel em Singapura, cidade-estado que foi eleita um 
dos melhores lugares do mundo para se viver: moderna, segura e multicultural.  
 
 
 

 
 
Dia 2 – SINGAPURA 
Café da manhã* Dia de passeio em Singapura iniciando com visita ao Bairro Chinês, ao Jardim 
Nacional das Orquídeas, localizado dentro do Jardim Botânico, que exibe cerca de 60.000 orquídeas. 
Prosseguimento de bondinho para a Ilha Sentosa para conhecer Marine Life Park e S.E.A. Aqu arium, 
o maior parque marinho e o maior aquário do mundo, respectivamente. Almoço incluso.  
    
 
 

 
 
Dia 3 – SINGAPURA                                                 
Café da manhã* Pela manhã, visita à estufas do Garden By the Bay, um jardim botânico 
de design e projeto arquitetônico ousado e moderno. Com mais de um milhão de plantas 
de  5.000 espécies, tem  uma cascata de 35 metros de altura e  exibe plantas exóticas de 
cinco continentes em nove diferentes jardins. Abriga, ainda, as Supertrees, jardins 
verticais que coletam água da chuva e geram energia solar.  A seguir, visita a Marina Bay 
Sands SkyPark com sua plataforma de observação e piscina de borda infinita. Almoço 
incluso. Tarde livre para caminhar pela Orchard Road, principal via comercial da cidade.  
 
Dia 4 – SINGAPURA 
Café da manhã* Check-out do hotel em horário regular. Em horário adequado, traslado 
ao aeroporto. 
 

 
     
    O PACOTE INCLUI 
    • 3 pernoites no hotel escolhido com impostos locais inclusos; Café da manhã no hotel e 2 almoços;  
    • Traslados e passeios privativos com guia local falando espanhol; Ingresso dos pontos turísticos conforme citados no 
programa. 
 

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano) – BASE APTO. DUPLO 
Valores válidos para mínimo de 2 participantes 

HOTEL 2 pessoas 4 pessoas 6 pessoas 8 pessoas 10 pessoas 
PARK HOTEL CLARKEQUAY USD 1.600,00 USD 1.260,00 USD 1.195,00 USD 1.175,00 USD 1.085,00 
CONCORDE HOTEL USD 1.695,00 USD 1.350,00 USD 1.300,00 USD 1.280,00 USD 1.185,00 

Nota: Valores sujeitos a alteração dependendo do período da viagem 
 
 
    

 
 
 

         SINGAPURA (4 dias / 3 noites) – Pacote terrestre privativo 


